
قسم الحاسبة االلكترونية  الدور الثالث2020/2019القبول المركزي 

ذوي شهداء الحشد الشعبي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية اآلداب/جامعة بغداد408.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيفرح فاضل عباس ناصر1111922104062

كلية العلوم/جامعة بغداد454.0اعدادية المنهل للبناتتطبيقيرحمه عبد الزهره سعدون حبش2111952114010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى440.0ثانوية هوازن المختلطةادبيدنيا صباح عليوي ابراهيم3121922176005

كلية اآلداب/جامعة بغداد391.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيمحمد فالح حسن سعدون4131921026078

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين424.0اعدادية عائشة للبناتتطبيقينبأ احمد عبد عيسى5141952074029

كلية اآلداب/جامعة بغداد399.0اعدادية المسرة للبناتادبيهدى علي عجيل زغير6151922041063

كلية األعالم/الجامعة العراقية430.0اعدادية الفرزدق للبنينادبياحمد فؤاد محيسن عبد احمد7161921028004

كلية اآلداب/جامعة ذي قار376.0اعدادية الرضوان للبنينادبيمهدي عاشور جابر بديوي8161921047098

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة379.0ثانوية المبادئ للبناتادبيبنين سعد احمد شهاب9161922177006

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة416.0ثانوية العلياء للبناتادبيرباب اسعد عويد صالح10161922227022

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة406.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبينور ضياء كريم عبد الحسين11161922283057

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة411.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتادبيزينب عبد الخالق حسن سوادي12161922457003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء525.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيهاشم عالء هاشم كريم13161951049162

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة529.0ثانوية السياب االهلية للبناتتطبيقيزهراء فاضل مطر محمد14161952161018

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك393.0اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء قاسم محمد رشيد15201922117021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى397.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتتطبيقيهدى علي صالح مهدي16211952294044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار488.0اعدادية الكندي للبنينادبيعقيل سالم عيدان فياض17221921011029

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان422.0ثانوية شجرة الزيتون االهلية للبنينادبيحسن عودة كاصد حسن18221921366010

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر417.0ثانوية البينات للبناتادبيأسالم عبد الواحد جابر عاشور19221922193001

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية404.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيمحمد هادي خلف وطبان20221941035220

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار411.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيحسين علي كاظم ساجت21221951009012

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل464.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيامجد صبري عزيز منشد22221951300020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية425.0ثانوية االسكندرية للبناتادبيفاطمة محمد طرخان حبيب23231922094017

كلية العلوم/جامعة بابل423.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيكرار كاظم زنوح كاظم24231951251236

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية420.0اعدادية الدغارة للبنينادبيعباس حسين علي سلمان25241921008027

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار372.0ثانوية الفاضلية للبنينادبيمصطفى عدنان عبد األمير لفته26241921151016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط392.0ثانوية الرواد المختلطةتطبيقيفائق كامل دويج مرزة27241951020010

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى406.0الخارجيونتطبيقيمصطفى سعد ادريس مزهر28241951400041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة411.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينتطبيقيحيدر سعدي خزعل حسن29251851026002

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية676.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائياكرام علي كامل عليوي30251942062068

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى493.0ثانوية الخيرات للبنينتطبيقيحيدر رائد شاكر عزيز31271951023007

كلية التربية/جامعة ميسان439.0ثانوية الميمونة للبنينادبيشهاب احمد جبار ابو ريحه32281921019054

كلية التربية/جامعة ميسان438.0ثانوية النضال للبناتادبيزهراء عبد الرضا زبون عبد هللا33281922050025

كلية التربية/جامعة ميسان459.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيوديان علي حوشي خلف34281922088076

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان611.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتتطبيقيكفاية هاشم كاظم موزان35281952053010

كلية القانون/جامعة المثنى409.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبياكرم شندل مطر بطي36291921008009

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى419.0ثانوية المناسك للبناتادبيفرقان رحيم كريم نقات37291922075042

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى425.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء جبار دوهان محمد38291942051131

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى477.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيعبد الكريم علوان كاظم علي39291951153185
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